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Kjære Søster
Så er høsten kommet og en ny embedsperiode er i gang. Vi har
allerede rukket å ta imot en ny søster, og Nevnd for Styrkele og ekspansjon 
har gjennomført en tankevekkende og givende klubbafen.

Også resten av høsten er full av spennende møter. Både før, under og etter 
hvert møte er det mange synlige og mindre synlige detaljer som skal 
planlegges og gjennomføres for at søstrene skal få en god opplevele og gå 
hjem med litt ekstra påfyll. Når man begynner å se på antallet søstre som er 
involvert i gjennomføringen av et logemøte, kan man bli overrasket over hvor 
mange det faktisk er.

På starten av en embedsperiode er det mange som har fått nye oppgaver, og 
det kan ta tid å sette seg inn i alt man skal gjøre. Da er det spesielt viktig at vi 
alle sammen er ekstra tålmodige og romslige. Som en Odd Fellow er ett av våre
mål å bli bedre medmennesker, og her har vi en gyllen anledning til å øve oss 
på dette ved å støtte og oppmuntre alle søstrene som jobber hardt for å lære 
seg sine nye roller og oppgaver. Kjenner jeg Teresa-søstrene rett, blir ikke 
dette noen stor utfordring. I de 12 årene jeg har vært med i logen, har jeg lært 
søstrene å kjenne som varme og inkluderende damer. 
Denne varmen og evnen til å inkludere både nye og gamle søstre kommer ikke 
til å bli mindre viktig i tiden som kommer. Loge Teresa er en stor loge, men for 
at vi fortsatt skal være den levende og vitale logen vi er i dag er det avgjørende
med jevn rekruttering. Hvis søstrene skal ønske å invitere inn sine venninner, 
kollegaer og familie, må logen oppleves som et godt sted å være - en plass som 
gir overskudd, glede og rom for refeksjon.

Det å bygge gode logehjem er ikke en jobb som er gjort en gang for alle. Det er 
som når man har et hus. Når det er bygget, kreves jevnlig vedlikehold og 
tilpasninger til dagens standard. 

Kjære søstre, jeg gleder meg til å ta den metaforiske malerkosten og hammeren
fatt sammen med dere. Siden starten i februar 1983 har utallige søstre bidratt 
til å bygge Teresa til å bli vårt gode logehjem. I de to årene som kommer har vi
alle muligheten til å delta i dette viktige arbeidet. Sammen skal vi styrke logen 
vår og bidra til at søstrene opplever den som et givende sted å være, et sted 
man ønsker å invitere andre til. 

Med søsterlig hilen i vennskap, kjærlighet og sannhet

Britt Eva Haaland
Overmester 3



Gunnvor Helen 

Landsem Hesselroth

Født 19. oktober 1943
Død  7. august 2017

Fra redaksjonen
Det er en tom stol på møtet vårt. Redaksjonen i Teresa-Posten blir aldri den samme som før.   
Vi savner Gunnvor så inderlig. Hun var så stolt av Teresa-Posten, som hun begynte å planlegge
allerede da hun selv var Overmester. 
Gunnvor ville gjerne være med i redaksjonen, og ba meg - som da var logens sekretær, om      
å bli med. Inger-Johannes gode penn og Tone-Meretes lay-out-kunnskaper trengtes også - og 
dermed satte vi fire i gang.

På redaksjonsmøtene spilte vi «ball» med hverandre. Gode og mindre gode ideer ble drøftet,  
og Gunnvor var herlig direkte i sine kommentarer. Hun hadde klare meninger og nølte ikke   
med å si hva hun mente om tekster og artikler. Hun hadde en naturlig autoritet og samtidig    
stor medfølelse. Vi skulle være varsomme med hva som kom på trykk.
Gunnvor fikk oppleve at Teresa-Posten ble mer og mer omfattende og gledet seg over at 
søstrene tok så godt imot den. Det inspirerte. Redaksjonen har også i løpet av disse årene 
opplevd at flere og flere av søstrene har bidratt med stoff - akkurat slik vi håpet da bladet ble 
stiftet.

Høstens Teresa-Post var allerede i planleggingsfasen da Gunnvor døde, og vi hadde en del 
stoff. En tekst som var planlagt i dette nummer, blir ikke skrevet. Det er intervjuet med Gunnvor  
i anledning hennes 50 års-medlemskap i Ordenen. Nå blir det i stedet minneord av Overmester 
Tine Matheson.

Vi savner deg og lyser fred over ditt minne, Gunnvor.

Inger, Inger-Johanne og Tone-Merete

Teresa-Posten Utgiver E-post

Nr. 2  2017
Reb.loge nr. 65

Teresa  
i.hasle@online.no

Redaksjonen:
Inger-Johanne Fosmark, Inger Hasle,

Tone-Merete Fremstad
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 Gunnvor Helen Landsem Hesselroth               

Eks OM, og ett av vår loges chartermedlemmer, Gunnvor Hesselroth, gikk bort etter lang tids
sykdom 7. august 2017, og ble bisatt i Ris kirke 17. august med fire Teresa-søstre som
bårevakt og mange Teresa-søstre til stede sammen med Gunnvors familie og venner. 

Det ble en verdig avskjed med Gunnvor i et hav av blomster og med vakker sang og musikk. 
Familien inviterte til minnestund i menighetshuset umiddelbart etterpå, 

og blant de mange talerne var også vår OM Tine Matheson

Vi gjengir her deler av hennes tale:

Odd Fellow Ordenens mest kjente symbol er 
de tre kjedeledd. Disse står for Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. Med disse kjedeledd 
tenker vi også på en verdensomspennende     
kjede av søstre.
Søster Gunnvor Hesselroth ble en del av 
denne kjeden ved sin innvielse i Rebekkaloge 
nr. 2 Urania i 1967, og gikk senere over til 
Rebekkaloge nr. 65 Teresa da den ble stiftet 
i 1983.

Hun hadde mange betydningsfulle verv i logen 
og leiren, og var ivrig i redaksjonen for
Teresa-Posten. Gunnvor var et ja-menneske - 
det er det ingen tvil om.
Hun skulle ha fått sin 50 års Veteranjuvel nå      
i desember. Det snakket vi mye om, og det 
gledet hun seg stort til. Dessverre blir det ikke 
slik.

I dag markerer vi at Gunnvor har gått bort. 
Hun vil også senere bli minnet på et møte         
i Rebekkaloge nr. 65 Teresa, og i samtlige 
Rebekkaloger i hele landet. Det er flott å 
tenke på for oss som savner henne.
Vi er mange som fylles med takknemlighet 
for det fellesskapet vi fikk med Gunnvor. 

Vennskapet med henne hadde så mange 
fasetter. Det var latter, dype samtaler, omsorg, 
humor, sorger og gleder, feilrettelser og ikke 
minst ivaretakelse av de menneskene hun var 
glad i.

Hun sto rakrygget og sterk gjennom all slags 
vær. Hun hentet frem sine innerste krefter og 
kom seg gjennom de største kriser med sin 
store kunnskap og styrke. Det var hun også et 
godt bevis på i kampen mot kreften; alltid veldig
optimistisk.

Gunnvor var flink til å rose, noe som ga inspira-
sjon, varme og styrke til oss - og igjen til logen.
Hun viste stor takknemlighet for det hun fikk 
tilbake, og takket oss for den omsorg og 
tilstedeværelse hun følte hun fikk av søstrene.
Vi takker henne for det hun ga oss av glede, 
nærhet og vennskap. Hun var en søster som 
etterlater seg så mange gode minner, og de vil 
fortsette å leve blant oss. Vi satte stor pris på 
henne.

Døden er jo så endelig - vi får ikke ett sekund 
tilbake. Derfor er viktigheten av å være gode og
snille med hverandre noe vi bør tenke på hver 
dag.

Livets verdi måles ikke i antall dager og år
Vi kan ikke føye dager til våre liv,
men vi kan føye liv til våre dager.

Når sannhetens lys skinner, når kjærlighetens lue brenner,
når renhet og søstersinn bor i hjertet,

og troskap løfter ansvaret for vår neste i oss,
da har vi benyttet tiden vel.

Kjære Gunnvor
Takk for innsatsen, takk for søsterskapet. 
Takk for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Vi lyser fred over Gunnvor Hesselroths minne. 5



Tanker fra enTanker fra en  25-års Veteran25-års Veteran

Starten
Mitt logeliv startet 1. oktober 1992. Vi var fire 
damer i forskjellig alder som skulle begynne i 
Rebekkaloge nr. 65 Teresa! Jeg var 42 år og 
nest yngst av oss. Vi hadde blitt litt kjent på 
forhånd, og det var godt. Vi hadde blitt godt 
mottatt hos den ene av fadderne. I dag er    
det bare meg som er igjen i logen av oss fire.

Historien
Jeg ble kjent med en del logemedlemmer da 
jeg giftet meg med Bjørn i 1973. Hans far var 
nemlig medlem i Loge nr. 1 Norvegia og 
hadde en stor omgangskrets derfra. Siden vi 
først bodde i samme hus, og etter det bygde 
hus på samme tomt som min svigerfamilie, var
vi mye sammen med mange logefolk. Vi og 
barna var også med på juletrefester og andre 
åpne arrangementer i Stortingsgt 28.
I 1983 gikk Bjørn inn i Loge nr. 1 Norvegia 
med sin far som fadder. Det syntes jeg ikke 
var noe greit! Han var alt for aktiv med mange 
verv fra før, særlig i Retrieverklubben, da vi på
den tiden drev seriøst oppdrett av labrador 
retrievers. Dette medførte mye jobb med 
utstillinger, valpekull og valpekjøpere, kurs i  
alt mulig som har med avl og oppdrett å gjøre.
Vi hadde tre barn på den tiden og yngstemann
var ca. 1/2 år. Derfor var jeg ganske motstand-
er av logedeltakelse en del år framover, helt til
vi også fikk noen gode venner blant Bjørns 
logebrødre, og vipps kom Eva Hemstad inn i 
bildet, kanskje litt tilfeldig, men hun ble min 
gode fadder!

Logelivet
Jeg startet der hvor alle starter, i Privat-
nevnden. Det var mye jobbing, og etter to år 
med Anne-Lise Moe som leder, jeg gikk på 
som leder, godt oppdratt av henne om at 
bordpynt ikke skulle koste logen noe. Vi skulle 
være nøysomme. Vi dyrket frem løv på kvister 
om våren og plukket bl.a. mose, kongler og 
ribbet tujahekker hele året til bordene våre.  
Etter litt forskjellig komitéjobbing, fikk jeg bli 
med i Arrangementskomitéen. Der var jeg 
lenge og hadde det kjempegøy! Etter mye 
øving, støy og latter satte vi opp en forestilling 
med ABBA! Det var bl.a. Hege Rathke 
Johansen, Inger Hasle, Berit Fagerli og meg 

som spilte, danset og sang. Siden var Arne 
Brimi eller Bjarne Rimi som vi kalte meg, på 
besøk og jeg lagde «støtt mat frå naturens 
kjøken» så sjalottlauken sprutet. Ellers var vi 
på cruise med Teresa CruiseLine med Eva 
Solheim som Vidar Lønn Arnesen. En annen 
gang måtte mannen til Grete Denstad bygge 
et fly til oss! Kaptein på flyet var Eva Solheim. 
Det var så hysterisk morsomt å være i den 
komitéen. 

Jeg har hatt noen oppgaver i logesalen også 
som har lært meg mye og som jeg har vært 
svært ydmyk til og glad for. Ikke alle passer til 
de helt store ledervervene i en loge, men det 
finnes mange oppgaver man kan takle og 
trives med. Et tips til deg som er nyere i logen 
enn meg, er å si fra hvis det er spesielle ting 
du kan tenke deg å være med på. Jeg kan i 
hvert fall love at Teresa er et takknemlig 
publikum!

25 år er gått
Barna våre er voksne, vi har sju herlige 
barnebarn og bare én hund, labrador 
selvfølgelig.
Jeg ser tilbake på 25 logeår med stor 
takknemlighet. Tusen takk til Eva Hemstad 
som tok sjansen og ville være min fadder! Jeg 
har fått så mye ut av livet og logelivet! Jeg har 
fått mange gode venner blant søstrene. Jeg 
har fått to gode fadderbarn som jeg er veldig 
stolt av. Og både vår svigersønn og vår sønn 
har gått inn i Loge nr. 1 Norvegia.
Jeg skal nå fortsette på mitt 26. år i logen.  
Jeg har stadig mye å lære om å være en god 
medsøster og å være der for andre. Jeg må 
ikke glemme at jeg er logesøster også når går 
ut av logehuset.

Til slutt vil jeg minne alle søstrene om to 
viktige setninger vi hører hver eneste 
logekveld. 

1. Alt hva I vil at andre skal gjøre mot 
eder, det gjøre og I mot dem.

2. Møt så ofte dere kan!

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet.

Hanne Bøttger

                  6



Berit
Jabobsen 

95 år
19. september kunne Berit Jacobsen feire sin 95 års-dag. Hun og hennes
mann har i de senere årene bodd på Smestadhjemmet og trives godt med det.
På selve dagen avla Overmester Tine Matheson, og to av medlemmene i 
Nevnd for Omsorg, Lillian Wickstrøm og Inger Hasle, en bursdagsvisitt hos henne,
medbringende blomster og kake. Berit strålte som en sol, da hun så oss, og 
personalet disket opp med kaffe til napoleonskakene våre. 

Vi hadde en meget hyggelig stund sammen. Praten gikk om gamle dager og felles
kjente. Berit ble innviet i 1971 og fikk i 2011 sin 40-års Veteranjuvel, noe som ble 
behørig omtalt i Teresa-Posten. Berit hadde mange verv i Teresa, og spesielt 
Kapellantiden likte hun godt. Hun minnes med glede tiden i logen og husker 
meget godt de hun var sammen med der. Hun spurte interessert om rekrut-
teringen og gledet seg over at vi stadig får nye medlemmer.  

Berit fortalte at de ofte har besøk av barn og barnebarn. Selv om hun bruker 
rullestol, er både hun og mannen hennes så spreke at de hadde vært på hytta 
i Valdres i sommer sammen med barna. 

Vi gratulerer med dagen.

IH
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26 dagers roadtrip 
London-Lisboa i Veteranbil

Etter at min mor døde i 2014 ble det min tur til 
å overta ansvaret for min onkels grønne 
Mercedes som han hadde kjøpt ny i 1976, og 
som min mor stolt hadde kjørt siden han døde 
i 1982. Gubben min har montert inn servo-
styring i Mercedesen, ellers er den som den 
har vært, og blir omtalt som ”The Family Car” 
av de som jobber med rallyet. De fleste andre 
har jo biler som er restaurert og innrettet til 
rallybruk.

Og noe skal jo voksne par fordrive tiden med 
sammen. Gubben er veldig glad i gamle biler, 
og jeg er glad i å reise, så da har vi slått 
sammen dette. Det startet i 2008 med 
gubbens drøm, et rally på tre dager i 
turklassen, som er uten konkurranse.             
Vi prøvde oss i konkurranseklassen i et enkelt 
rally i Scotland året etter og deltok for fire år 
siden på London-Lisboa rallyet. Dette må vi 
gjenta når det arrangeres igjen om fire år, sa 
vi - dette var gøy. Det ble nå i april det:).

Alle rallyene vi har kjørt, er arrangert av Hero, 
Heroevents.com, med god gjennomføring og 
luksuriøs følelse av å bli båret på gullstol 
gjennom løpet. Vi bor alltid staselig, har en 
times lunsj hver dag på spennende steder og 
coffee-stop hver formiddag og ettermiddag. 

Egne folk reiser i forkant og sjekker oss inn på
hotellene, bagasjebilen frakter koffertene som 
blir satt på rommet før vi ankommer. Flere 
fotografer tar bilder av alle biler gjennom hele 
løpet, i år var det t.o.m. direktesendinger på 
facebook. Mekanikere i verkstedbiler følger 
med; foran, i midten og bak i feltet, trygt og 
praktisk om noe svikter, det er jo tross alt mye 
gammalt på veien! 
Flotte middager er dekket og klare når vi er 
fremme på ettermiddagene. Eneste gangen 
lommeboken må opp under løpet er for å fylle 
bensin eller kjøpe drinker i baren, men bar-
besøk venter for vår del alltid til siste kvelden, 
men da er vi også som regel de siste som går 
til køys:).                                                       

Det er deltakere fra mange land, flest fra 
England. Vi har ennå ikke møtt noen andre 
norske.

Løpene er lagt opp på små veier, gjerne over 
fjellpass, gjennom sjarmerende områder og 
med kun få mil på motorveier. Vi får utrolig 
mange gode opplevelser underveis, det er 
derfor vi har fortsatt med denne form for 
ferie 

Historisk rally innebærer bruk av veteranbiler, 
dvs. biler eldre enn 30 år, og deltakerne er 
inndelt i klasser etter bilens alder og motor-
ytelse. 
Det er tre typer etapper: flest transportetapper 
hvor det handler om å finne veien, og ikke rote
for mye så man går over maksimumstiden. 
Det betyr i så fall mange straffesekunder. 
Noen etapper, regularity, er på ca. en halv 
time og må kjøres på eksakt oppgitt hastighet 
(gjennomsnittstid), og funksjonærer tar tiden 
når vi passerer skjulte sjekkpunkter. Har vi 
brukt for få eller for mange sekunder, blir det 
antallet straffesekunder. 

På noen få etapper, tests, gjelder det å kjøre 
så fort man klarer, men det er alltid på lukkede
baner, altså uten møtende trafikk, ofte på 
store flotte go-cartbaner. Raskeste bil i 
klassen får 0 straffesekunder, så 2, 4 osv. 
Poenget er å komme i mål med færrest mulig 
straffesekunder, men det er frivillig om man 
ønsker å fighte hele veien eller kun gjennom-
føre for turens skyld. 

                                    8



Det er blitt til at kvinnen i vår bil er sjåfør!    
Jeg er glad i naturen og nysgjerrig, vil nyte alt 
jeg kan se langs veien. Har alltid vært glad i   
å kjøre bil og har nok tilbakelagt flere km enn 
mange andre. Jeg ønsker ikke å holde fokus 
på trip-teller og kjøreanvisning. ”Kartboken”  
de har laget, består av informasjon om 
avstand til neste kryss og retningspil som  
viser hvilken vei vi skal svinge, og trip-telleren 
er eneste lovlige hjelpemiddel for å finne 
veien.

Årets tur tirsdag etter påske 

Ferge Gøteborg-Kiel, kjøring til Amsterdam, 
ferge til Newcastle. Første løpsdag fra London
- på venstre side av veien. Derfor velger vi 
denne ruten så jeg får repetert venstre-
kjøringen underveis.

Det er lurt å ha en dag ekstra før start, 
uforutsette ting kan skje, og det er trist ikke å 
rekke starten. Alle formaliteter og godkjenning 
av bil tar alltid litt tid. Trip-teller, som måler 
avstanden vi kjører, må kalibreres på en 
oppmålt mil, viktig at vi kan stole på meterne 
vi har kjørt. 

Vi ankommer Brooklands i utkanten av 
London torsdag. Starten går inne på 
museumsområdet på den legendariske 
racerbanen om morgenen 22. april. 
Jeg står sammen med en Porschekjører,   
som senere viste seg å bli vinneren av løpet, 
og diskuterer og planlegger første etappe, 
raskest opp ”the famous testhill”, ganske 
moro, om jeg så skal si det selv:). Vi starter 6. 
sist. I dette løpet er vi plassert i en klasse med
10 biler, og konkurransemennesket i meg titter
frem.

Løpet er i gang, og vi gjør en stor feil rett etter 
den første testen. Vi klarer å ikke ta av på 
riktig avkjøring, den første på highway’en ut av
London. Ganske frustrert stemning i bilen, det 
tar over 20 minutter før vi er tilbake på riktig 
vei, og vi kjører alt jeg tør på de smale 
småveier på den engelske landsbygda, eneste
etappe i løpet hvor jeg ikke får nyte landskap-
et vi kjører gjennom. Men heldigvis, ingen 
flere navigasjonsfeil og litt tøff kjøring gjorde at
makstiden ikke var i fare. 

Moro å kjøre gjennom New Forest på 
ettermiddagen og se løse hester tett innpå på 
veien til Portsmouth og nattfergen til St.Malo i 
Frankrike. 
Kjempehyggelig middag om bord hvor vi ble 
sittende med crewet i to biler som vi kom til å 
ha mye sosial omgang med resten av løpet. 

Turen gjennom Frankrike bød på mye nydelig 
landlig idyll, gamle sjarmerende byer, 
slottslunsj og løpets flotteste lunsj ved elven    
i Dordogne. Når vi nærmer oss Pyreneene,   
gjør vi vår eneste store feil under løpet. 
På en regularity tar vi av feil uten å oppdage 
det før det har gått lang tid. Bare flaks gjør at 
vi kommer inn på riktig rute igjen og ikke 
mister maksimaltiden, men vi mister et 
sjekkpunkt og får straffesekunder. Så der 
glipper kampen om klasseseieren, selv om    
vi var på 2. plass etter dag en. 
 
Pyreneene skulle by på flotte veier, men på 
vei ned fra første fjellpass blir det litt spent 
stemning i bilen da bremsepedalen tar lenger 
og lenger inne og etterhvert slutter å virke. 
Vi vet det er lunsj i bånn, jeg nekter å stoppe, 
legger inn 1. giret, kommer ned og kjører rett 
bort til mekanikerbilen. Men Gubben er flink 
med bilen; fikser selv, så vi hadde ikke behov 
for dem på dette rallyet, bortsett fra som 
trygghet. 

Første overnatting i Spania er i et fantastisk 
flott gammelt kloster oppe i fjellene. En liten 
spasertur langs elven gjennom landsbyen gjør
godt før en overdådig middag med godt 
drikke. Koselig å få sitte sammen med noen 
av marshallene som følger oss gjennom hele 
rallyet og som vi har truffet flere ganger. 
Men rart også, treffe på mennesker som på 
kort tid føles som venner - og så kanskje aldri 
se dem igjen. 

       9



Fantastiske veier og natur, sjekkpunkt på 
vernede torg midt i byer hvor ingen andre biler
får kjøre, mange gående pilegrimer å se langs
ruten, flere hårnål-svinger enn man kunne tro. 
Utrolig godt gjort av planleggerne å finne nye 
ruter som er like spektakulære hver gang. 

Vi gleder oss til å komme tilbake til Paradoren 
i Leon, et meget spesielt hotell i det gamle 
klosteret på torget i byen.  
Vi rekker en liten rusletur før vi igjen samles    
i den store spisesalen til et herlig måltid. 
Vi er 161 deltakere og 30-40 funksjonærer.

Hver kveld blir dagens resultater slått opp. 
Hvordan har vi klart oss? Neste morgen ny 
rekkefølge, og vi kjører ut med ett minutts 
mellomrom. Vi kommer lenger sydover til 
varmen. Overnattingen i Vidago er en 
høydare. 
Palasset er storslagent, middag i den store 
festsalen - deilig etter en massasjetime i spa-
senteret. 

I år er løypa lagt i spektakulære fjellpartier og 
med noen koselige etapper i portvinsområdet 
rundt Duoro-elven. Fantastisk lunsj i en 
portvinskjeller, hvor de hvitdukete bordene 
med kandelabre og vakkert servise står 
dekket mellom store lagringstønner. 
Uforglemmelig!  

Vi rekker å handle litt, så vi har noen dråper 
med hjem som vi kan mimre over :) 
Siste dagen starter med mye regn og våt 
kjørebane, et lite problem for oss som har fått 
veldig utslitte dekk, omtrent uten mønster. 
De to siste testene må kjøres på sparebluss, 
ikke lett når det er så moro og vi kjemper om 
pallplass i klassen vår. Men vi klarte 
regularityene bra den dagen, klarte å få flere 
kontroller med 0 straffesekunder, så vi reddet 
3. plassen, nummer 20 totalt, men det vet vi 
jo ikke da vi blir flagget i mål i Cascais utenfor 
Lisboa.

Staselig premiemiddag venter, vi sitter ved 
kveldens hyggeligste bord og hører ikke 
engang at jeg blir ropt opp for å hente premie. 
Flott kveld, men leit å måtte ta farvel med 
mange nye gode bekjentskaper. 

En spennende, morsom og innholdsrik rallytur 
er over for denne gang. Nå venter hjemreisen,
men det er en annen historie. Bilen er litt 
sliten, stakkar, men med litt medisinsk hjelp i 
vinter, kan vi ta den med på nye eventyr. 
Drømmen er Classic Marathon i Hellas i juni; 
krysser fingrene!

Agnethe Segelstad
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Sagt av rallykjører
Petter Solberg:

It’s not the fart who kills,
it’s the smell ...



TERESA PÅ TUR 

MED KULTUR

Kulturkomiteen hadde i år funnet frem til et bestemmelsessted som var ukjent for de fleste av 
oss, nemlig Hvam Gård, Nes i Akershus. Det ble et hyggelig og spennende bekjentskap, med 
en storgård fra 1728 som har blitt påbygget og restaurert i flere omganger. Bl.a. ble den 
ærverdige Svalgangsbygningen fra gårdens fortid restaurert av Arnstein Arneberg på 1920-
tallet.

Omkring 40 Teresa-søstre entret bussen lørdag formiddag 20. mai, klare for nye opplevelser. 
Kristin Hiorth hadde forfattet sang som vi repeterte også på hjemturen. 

Første stopp var nevnte Svalgangsbygning på Hvam gård, 
hvor vi benket oss i den imponerende storstua med kaffe og 
gårdens hjemmebakte gulrotkake. Vertinnen/guiden på Hvam 
fortalte om stedets brokede historie, om gårdens 
forskjellige bygninger og om storbonden som fikk «uekte» 
barn.

Vi ruslet rundt på tunet, kikket inn i museumsrommene i fjøset
hvor     vi kunne se utviklingen av maskinparken for jordbruket.
Det ble også gjort et par innkjøp i museumsbutikken.

Neste stopp var Sanngrund hotell ved 
Glommas bredd.       
Vi hadde bord med utsikt over elven, solen
skinte, svanene svømte forbi og maten 
var av første klasse. Kan man forlange 
mer? Kulturkomiteen ble fortjent takket for 
en strålende tur.
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Hva er Odd Fellows Venner i Oslo?
Mange i logen lurer på det. Siden jeg har vært 
med fra 2011, skal jeg prøve å gi et svar.

«Odd Fellows Venner i Oslo» het først               
«De ensommes venner». I slutten av 
1920-årene så Oslo-logene seg om etter et 
utadrettet arbeid som det var behov for i 
samfunnet. Valget falt på eldre ensomme 
mennesker i Oslo. (Ikke Ordensmedlemmer)
Odd Fellows. Rebekkalogene nr. 1 Sct.a 
Sunniva og nr. 2 Urania var de første som i 
1930 åpnet dørene for denne gruppe 
mennesker. 
Etterhvert kom andre loger med i arbeidet.

I 2012 skiftet foreningen navn til «Odd Fellows 
Venner i Oslo». I dag er det 12 loger med: 
seks Rebekkaloger og seks Odd Fellow-loger. 
To medlemmer fra hver av disse logene er 
valgt til å representere sin loge. Fra oss har 
det til nå vært Tove Fjeld og undertegnede.

Målet for foreningen i dag er å glede eldre 
mennesker som kan føle seg ensomme, 
og/eller som føler det vanskelig å komme seg 
ut og treffe andre. Selv om det i dag er eldre-
sentre og andre organisasjoner som også tar 
seg av den samme målgruppen, mener vi at 
det er et behov for dette arbeidet. Flere av 
gjestene våre har kommet til oss i mange år. 
Jeg tror de føler seg mer sett hos oss, og de 
treffer stort sett de samme menneskene hver 
gang. Det skaper trygghet. I følge media 
er det mange mennesker som føler seg 
ensomme i dag. 
Én definisjon på ensomhet er å ha mindre 
kontakt med andre enn man ønsker. 

Arbeidet vårt på møtene er å skape et hyggelig 
samvær der gjestene kan prate sammen og 
kanskje finne nye venner. Ansvaret for møtene 
går på omgang blant oss, og det vil si at vi har 
ansvaret for ett eller to møter i året. 

Møtene er hver første tirsdag i måneden          
kl. 13-15.30 for gjestene, og vi i komiteen 
ankommer ca. 10.30-11.00.

Vi dekker et pent pyntet bord og serverer en 
enkel middag. Det kommer rundt 20 gjester 
hver gang.  

Til kaffen i lobbyen er det gjerne underholdning,
et dikt eller annen opplesning, musikk eller 
annet som vi kan få til. Gjestene bidrar også. 
Dessuten er det utlodning, hvor pengene går til 
å dekke den årlige sommerturen Sandefjord-
Strømstad.

Jeg mener at det er behov for å fortsette dette 
arbeidet. Men det er nå i tillegg igangsatt et 
arbeid med å få en ny målgruppe for OFs 
venner. Det er et samarbeid med PIO-senteret i
Oslo. 
PIO-senteret er et støttesenter for pårørende til 
mennesker med psykiske lidelser. Det drives av
Landsforeningen for pårørende innen psykisk 
helse.

Så håper jeg at dette har gitt dere en forståelse 
av hva Odd Fellows Venner i Oslo driver med, 
og at noen av dere vil være interessert i å være 
med.

Betty L. Baastad
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Landssaken 2017-2019  
- hva har skjedd?

Det arbeides intenst med å samle penger inn 
til Landssaken over det ganske land, og i 
skrivende stund er det overført godt over én 
million kroner fra Rebekkalogene i Norge. 
Imidlertid er det nok mange loger som har 
penger stående øremerket Landssaken, så 
målet for 2017 vil ganske sikkert bli nådd   
med god margin. 

I Oslo-området hadde vi i sommer en aksjon 
på Aker brygge, og hele 114 medlemmer fra 
distriktets loger meldte seg til innsats på 
lørdags formiddagene i juli og august. 
Søstrene i vår egen loge stilte entusiastisk 
opp, og sikret dermed at vi får vår andel av 
beløpet! 

Det var som vi husker vekslende sommervær, 
og det ble varierende summer som kom inn på
de forskjellige dagene. Selv om vi fikk et netto 
resultat på ca. 40.000 kroner som skal 
fordeles på deltakende loger, er Aksjons-
komiteen enige om at vi nok må bruke andre 
innsamlings-former, også med bakgrunn av de
tilbake-meldingene vi fikk. Pengene står nå på
felleskonto og fordeles når aksjonen er 
endelig avsluttet.

Det viser seg - som forventet - at det er 
mange turister på Aker brygge, og ikke alle 
har noe forhold verken til IOOF eller 
Redningsselskapet. Vi har derfor tenkt at det 
kunne være bedre egnet å sette opp stand 
neste sommer f.eks. i Drøbak og Son, hvor    
vi treffer båtfolket og kan ha Redningsskøyta 
liggende ved kai. Dessuten har logene på 
Lillestrøm hatt stor suksess med å stå med 
stand på kjøpesentrene i distriktet. Nå vil vi 
foreta en grundig evaluering og undersøke 
mulighetene for å utvide vår «aksjonsradius». 

Dermed kommer vi nok til å sende en ny 
henvendelse om frivillig innsats ut til logene, 
og håper selvsagt på samme gode og positive
respons.

Vi skal heller ikke glemme det vi kan utrette 
innen vår egen krets, og det er allerede 
kommet meget hyggelige beløp inn. 
Sommermøtets utlodning innbrakte ca. 5 000 
kroner, Klubbaften i oktober ytterligere 2 000 
kroner, og så har vi jo Sosialaften i november! 

Fjorårets basar ga et gledelig resultat, og så 
satser vi på at 2017 er like innbringende.  
Dessuten vil vi selge pins til kr 100 pr. stk. på 
Sosialaften. Denne fine nålen kan brukes av 
alle som vil støtte aksjonen, og kan bæres 
både på logeantrekket og privat. Hver solgte 
pins gir nemlig netto kr 93 til aksjonen, og det 
kan fort bli til et pent tilskudd. 

Det går hyggelige rykter om at en kveld med 
«resirkulering» av logetøy, som på mystisk vis 
ikke lenger passer eiermannen, vil bli arran-
gert i løpet av vårterminen. Så nå er det bare 
å finne fram det som måtte ha hengt ubrukt i 
skapet, rens og vask der det trengs og ta det 
med. Det vil ganske sikkert være mange gode 
antrekk som kan få ny eier, og hver krone som
kommer inn går til Landssaken.  

Målet for hver loge er 1 000 kroner/medlem  
og ikke alle loger kan være like aktive med 
basarer og aksjoner, men det er bare 
fantasien som setter grenser. Jeg er ganske 
sikker på at vi vil klare både det antydede 
beløpet og litt til. Vi har jo hele 2018 og våren 
2019 fram til aksjonen avsluttes i april.

Anne Brit Thoresen
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MusikkspaltenMusikkspalten
Jeg vil denne gangen gi en oversikt over de tre første 

forestillingene vi har på Gruppebestillingen for våren 2018

I februar er det balletten ONEGIN som står på programmet.
Balletten er basert på romanen Jevgenij Onegin (på norsk kaller vi den Eugen Onegin)

skrevet av den russiske forfatteren Aleksandr S. Pusjkin (1799-1837)
 
Når vi nyter operaen Eugen Onegin, er det 
Peter Tsjaikovskis vidunderlige musikk som 
følger handlingen. I balletten er det fremdeles 
Tsjaikovskis musikk, nå arrangert for dans.
Historien starter på den store gården langt ute 
på landet der Tatjana  bor med sin familie og 
sine bøker. En dag kommer naboen Lenskij for 
å besøke sin kjære Olga, Tatjanas søster, og 
med seg har han sin venn Eugen Onegin. 
Tatjana blir straks dypt forelsket i denne kjekke, 
men arrogante verdensmannen, og samme  
natt skriver hun et brev og erklærer ham sin 
kjærlighet. Neste dag kommer Onegin tilbake 
med brevet, han forteller at han ikke er typen  
på å være familiemann, han vil reise ut i verden

og være fri. Tatjana blir knust. Noen år senere 
treffes de to igjen, men nå er Tatjana blitt en 
vakker, voksen og elegant kvinne som er gift 
med en meget eldre mann. Onegin forstår nå at
han begikk en stor feil da han avviste Tatjanas 
kjærlighet. Han ber henne forlate sin mann,  
noe Tatjana ut fra sin pliktfølelse nekter.       
Men hun er selvfølgelig fremdeles dødsfor-
elsket i Onegin......

Avskjedsscenen mellom Tatjana og Onegin er 
noe av det vakreste og mest tårefrembringende
som vel kan vises på en scene, både i opera-
versjonen og på ballettscenen. 

Vårens neste forestilling er operaen NORMA av den
italienske komponisten Vincenzo Bellini (1801-1835)

Det er her vi hører en av operalitteraturens 
mest kjente arier; «Casta Diva» der Norma 
påkaller månegudinnen og ber om fred mellom 
de stridende partene druidene og de romerske 
erobrere. 
Handlingen utspiller seg i Gallien for ca. to 
tusen år siden. Det brygger opp til stridigheter 
mellom druider og romere. Operaens hoved-
person er Norma, en yppersteprestinne som   
har hatt et forhold til romeren Pollione og     
som hun, i all hemmelighet, har to barn med. 
Polliones følelser for Norma har imidlertid 
kjølnet, han har forelsket seg i prestinnen 
Adalgisa. Når Norma får vite at disse to 
planlegger å rømme sammen, vil hun drepe 
både Pollione og de to barna. Men motet  
svikter henne da hun løfter dolken til hugg. 

Isteden ber hun Adalgisa om å overta 
omsorgen for barna da hun selv allerede er 
dømt til døden på bålet for kyskhetsbrudd.
Adalgisa må ha vært en sjeldent snill kvinne, for
hun prøver å ovetale Pollione til å gå tilbake til 
Norma, noe han ikke vil. Norma blir rasende og 
oppfordrer til opprør mot romerne. Pollione, 
som har tittelen prokonsul, blir tatt til fange og 
føres frem til den opprørske folkemengden. 
Norma løfter dolken også mot ham, men klarer 
ikke å gjennomføre dette drapet heller. Isteden 
tilstår hun å ha brutt kyskhetsløftet sitt (hun har 
jo to barn) selv om hun vet at straffen er å bli 
brent på det hellige bålet. Denne tilståelsen gjør
slikt inntrykk på Pollione at hans kjærlighet til 
henne blusser opp på nytt og han velger å følge
Norma i døden på bålet. 
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LUCIA DI LAMMERMOOR, den mest spilte seriøse opera av Gaetano Donizetti
(1797- 1848). Operaen ble første gang oppført i Napoli 1835.

Historien er basert på Walter Scotts roman The Bride of Lammermoore.

Lucia elsker Edgardo, men dessverre er    
deres familier i dyp konflikt med hverandre.
Lucias bror, Lord Enrico, som har funnet en 
passende ekteskapskandidat til Lucia, lager 
splid mellom de elskende ved at han viser  
Lucia et forfalsket brev der det feilaktig frem- 
går at Edgardo bedrar henne. Lucia blir   
naturlig nok dypt skuffet og ulykkelig og går    
da med på å gifte seg med Arturo som broren,   
i sin egoisme for å befeste sin politiske 
posisjon, har utsett som et passende parti. 

Når ekteskapskontrakten er underskrevet, 
kommer Edgardo og beskylder Lucia for 
utroskap. Han vet jo ingenting om Enricos 
infame påstander og i sin fortvilelse kaster    
han seg over Enrico og Arturo, men blir 

overmannet av presten Raimondo. Mens 
bryllupsfesten pågår, meddeler Raimondo       
at Lucia er blitt gal og at hun har drept sin 
brudgom. Like etter kommer Lucia inn.         
Hun virker totalt forvirret, og hun gjenopplever 
bryllupsseremonien, men nå med Edgardo  
som brudgom. 

Etter den praktfulle arien «Ardon gl'incenci» 
også kalt Lucia's galskapsscene, besvimer hun 
og må bæres bort. 

Nå har Enrico utfordret Edgardo til duell, men 
på vei til gravplassen der duellen skal foregå, 
får Edgardo vite at Lucia har mistet forstanden. 
Når han samtidig hører dødsklokken kime som 
et tegn på at hun er død, tar han sitt eget liv. 

Fra Onegin

    Fra Norma
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Odd Fellow museet og Venneforeningen 
- en vel bevart  hemmelighet?   

                       

Allerede den 6. desember i 2006 ble Odd 
Fellow Ordenens Museum innviet etter initiativ
av Stor Arkivar Sverre Hjetland. Både 
museum og bibliotek har sine lokaler i 
Ordenkanselliets umiddelbare nærhet, og det 
er kanskje derfor så overraskende få av Oslo-
logenes medlemmer har avlagt en visitt?      
En må jo anstrenge seg litt, og kanskje være 
spesielt interessert, for å komme seg innenfor 
dørene, men som dere sikkert aner er det 
langt fra umulig! 

Hva er så Venneforeningen, og hvilken 
funksjon skal den ha for et museum som bare 
ligger der ganske rolig for seg selv?             
Tre brødre fant ut at museet trengte litt 
drahjelp for å komme fram i lyset. Disse 
framsynte tre var Randulf Meyer, Dag Virik og 
Kjell-Henrik Hendrichs, og 16. september 
2014 ble Venneforeningen etablert. Men en 
forening kan jo ikke klare seg uten medlem-
mer, derfor kunne de av oss som leser litt 
ekstra på Ordenens hjemmesider se at her var
det muligheter for å melde seg inn mot en 
engangskontingent på kr 500,14 til Storlogens 
konto 8200.01.56600. Et litt aparte beløp,  
men for å holde museets penger skilt fra 
andre innbetalinger til Storlogen plusset man 
på 14 øre til den runde summen, og dermed 
er det enkelt å identifisere nye medlemmer. 
Husk å merke innbetalingen med navn!       

Det er laget en vervebrosjyre som finnes i 
garderoben, og der finnes opplysninger for 
dem som ønsker å melde seg inn. Vi har   
også en Facebook-side som anbefales.
I øyeblikket er det ca. 40 som har meldt seg 
inn, og foreningen har som formål å bidra til 
museets fortsatte utvikling og vedlikehold. 
Kapitalen kan benyttes til eventuelle innkjøp 
av Ordensrelaterte artefakter. Dessuten har 
Storlogen forespeilet at dersom det skulle 
dukke opp spesielt interessante gjenstander 
som er litt mere kostbare, vil en kunne 
anmode om økonomisk støtte.

Styret i venneforeningen er fra 2016-2017 
Elna Kjær Meyer, 2 Urania, Dag Virik, 48 
Færder, Lasse Ohrvik, 11 Veøy, og leder er 
Anne Brit Thoresen. Vi har også hatt frivillig 
innsats i museet i form av sølvpuss og støv-
tørring. Det er mange skjøre gjenstander som 
må behandles med omhu, og dette er et 
hyggelig puslearbeid som gir synlige 
resultater.

I venneforeningens regi er det laget en 
illustrert katalog over alle malerier og 
kunstverk som er i AS Stortingsgaten 28s eie, 
noe som vil være meget verdifullt når rehabi-
literingen av eiendommen skal gjennomføres. 
Alle Oslo-logene har fått et eksemplar av 
katalogen.

Det er flere loger som gjennom årenes løp har
bidratt til at samlingene vokser. Både gjen-
stander, bøker og fotografier samt drakter og 
insignier er vel tatt vare på, og vennefor-
eningen er stadig på utkikk etter «noe» som 
muligens ligger lagret og samler støv i et skap,
men som ville være av stor historisk interesse 
for både museet og alle besøkende.

I 2017 ble det av Stor Sire oppnevnt et 
Museumsråd, og der har venneforeningens 
leder fast plass. Rådet skal sikre at museums-
virksomheten blir styrket og profesjonalisert, 
og at museet kan få en bred faglig kompe-
tanse for å bevare eiendelene på best mulig 
måte. Kanskje dette kunne friste mange til å 
ønske seg et museumsbesøk? Stor Arkivar er 
en kunnskapsrik omviser, og han tar gjerne 
imot grupper på inntil 20 deltakere for en 
rundtur både i bygget og museet. For at alle 
skal få med seg det som er å se - og høre det 
som blir sagt - er det ikke praktisk å være flere
av gangen. Det er bare å ta en telefon og 
avtale en passende dag, kanskje en ide for 
kulturkomiteen å tenke på?

Anne Brit Thoresen
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Janteloven 

Vi kjenner alle Janteloven. Den ble først presentert i 1933 i verket «En flyktning krysser sitt 
spor» av den dansk/norske forfatteren Aksel Sandemose. Han ville vise småbyens press 
på det enkelte menneske, og sladderens ondskap, noe han mente har sin gyldighet overalt. 
Janteloven har 10 «bud»:

1. Du skal ikke tro at du er noe

2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss

3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss

4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss

5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss

6. Du skal ikke tro at du er mere enn oss

7. Du skal ikke tro du duger til noe

8. Du skal ikke le av oss

9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg

10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe

Janteloven setter folk på plass og sørger for at ingen har det
bedre enn du selv. Den oppmuntrer til sladder og bakvaskelse,
og vi har vel alle stiftet bekjentskap med den en eller annen
gang. Som en motvekt mot Janteloven, er det laget forskjellige
positive jantelover. 

En av de beste er nedenstående som vi bør ta til oss og huske
på. Vi skal gjøre hverandre gode. 

Anti-Janteloven 

 
1. Du er enestående

2. Du er mer verd enn noen kan måle

3. Du kan noe som er spesielt for deg

4. Du har noe å gi andre

5. Du har gjort noe du kan være stolt av

6. Du har store ubrukte ressurser

7. Du duger til noe

8. Du kan godta andre

9. Du har evnen til å forstå og lære av andre

10. Det er noen som er glad i deg
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Seven ShadesShades of Grey Grey 
Fortsettelse fra Teresa-Posten 1-2017

Valpene vokser. Etter en ukes tid ser vi 
forskjell på dem, både på kroppene og 
fargene. Noen får i seg mer melk, og ser ut 
som vietnamesiske hengebuksvin: korte ben, 
store mager og butte snuter. De begynner å 
kunne sette forlabbene under seg og skyver 
fra med baklabbene. Retningssansen er det   
så som så med, og de butter fort bort i kassen 
eller en annen valp, hvor de like godt blir 
liggende.

Det tar ikke lang tid før de kan gå på alle fire 
bena, noe ustøtt. De velter og ruller over på 
rygg, men prøver igjen. De er iherdige, og det 
er stadig noen som er på “tur” i valpekassen.

Det er en liten tispevalp som henger etter.     
Vi kaller henne ChoCho. Hun er litt svak, og  
er ikke så flink til å suge, og blir fort dyttet 
vekk av søsknene. Vi må holde henne fast ved
pattene. Det tar lang tid, og det er nesten slutt 
på melken før hun har fått nok. 

Vi veier henne etter hvert måltid, men det er 
ikke mye hun får i seg. Hun trenger mors-
melken ennå, så tillegg er ikke anbefalt.       
Da må vi prøve noe annet. Før mor Chablis 
legger seg til for å gi mat, tar vi henne ut av 
valpekassen, ikke uten protester! for å la 
ChoCho få mat først. Det blir et lurveleven.  
De andre vil også ha! Og Chablis ligger IKKE 
stille. Så er det opp i valpekassen igjen, holde 
ChoCho fast ved en patte, så ta Chablis ut av 
kassen mens det fremdeles er melk igjen, for 
å få ChoCho til å suge enda litt mer.

De andre valpene er ikke fornøyde, de søker 
rundt etter mor, men finner bare hverandre. 
Men se, guttevalpene har da noe som ligner 
mors patter, hm, ja, “i valpeland der går allting 
an…..”

Siden valpene fremdeles får mat om natten, 
må vi opp og passe på så ChoCho får mat da 
også. Det tar sin tid, og man blir jo våken etter
hvert, så det blir ikke rare nattesøvnen. 

Men slik går no dagan… Vi veier og mater, og 
vekten øker, sakte men sikkert.
Ved to ukers tid begynner de å åpne øynene. 
Store blå “klinkekuler”. De titter seg rundt og 
reagerer raskt på bevegelse. 
Nå virker alt mye morsommere, de bykser og 
løper og tar sats på nærmeste valp. 
Instinktene våkner, og leken blir tøffere, de 
prøver til og med å knurre! Men det høres ikke
så veldig farlig ut ennå.

 
Snart kommer de seg ut av valpekassen,      
og det blir mye å utforske, alt de ser er 
potensielle leker. Vi legger aviser på gulvet
(som de kan tisse på, tenkte vi). Men papir 
kan rives i tusen biter og ristes og tygges.      
Vi lager leker av filler, og kongler i en snor.    
“Tug of war” er yndlingsleken.

Det er for kaldt ute, så valpene må holde seg 
inne enda noen uker. Vi tilbringer mye tid 
sammen med dem, koser og leker, ser i 
munnen deres og venner dem til børste og 
klotang. Noen vil sitte lenge på fanget, noen 
vil ikke.
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Så får Chablis en kraftig betennelse i en av 
pattene. 
Veterinæren kommer, og hun får sterke 
medisiner, og brått må hun slutte å gi melk. 
Veterinæren har også med geitemelk-pulver, 
som skal blandes ut i kokt, avkjølt vann. 
Valpene må lære å drikke fra en skål! 

Chablis får på seg krave og må holdes utenfor
rommet til valpene. Hun vil inn igjen, og skra-
per på døren. Valpene piper, og skraper på 
innsiden.

Nå holder vi “døgnåpent”. Vi prøver med melk 
i et fat. Valpene lepjer i seg noe av melken, 
men det blir mer bading enn spising. Noen er 
ikke så flinke, så de må få TÅTEFLASKE!    
Nå er jeg helt i ammetåka! Selv om vi er to, så
er det syv valper. 

Og ikke bare skulle de ha mat, men vaskes 
også. De plasker melk både på seg selv og 
rundt omkring. Men ChoCho legger på seg, og
tar igjen de andre etter noen tid.

Det ble noen strevsomme uker. Men etterhvert
kunne de være litt ute. De boltret seg i snøen, 
og det var gøy! Det var valper over alt og alle 
løp i hver sin retning.

Så kom kjøperne for å velge ut en valp.     
Selv hadde vi endelig bestemt oss for en 
hann, som fikk navnet Chak! 
Det ble kaffeservering og hunde- og jaktprat. 

Og det ble avtalt dato for henting av valpene. 

Da de var vel syv uker ble tre valper hentet på
samme dag - “and then there were four”.

Det ble litt lettere, men valpene var større og 
veeeldig høyrøstet. Nå kunne vi ta dem ut 
flere ganger om dagen så de fikk brukt opp litt 
energi. 

Og faktisk ble det roligere om nettene 
den siste uken før de siste valpene ble hentet.
I skrivende stund er Chak åtte måneder og 
helt propell, han er stor og grov av vekst. 
Hopper og napper, og ugagn “is his middle 
name”. Grave etter mus er det morsomste.

Men, han finner vel ut at han er en elghund - 
når jakta begynner.

Wendy Arnesen

Hundens bud

1. Jeg lever bare i 15 år. Enhver atskillelse fra deg betyr sorg for meg

2. Gi meg tid til å forstå hva du forlanger av meg

3. Gjør meg tillitsfull - du er hele livet mitt

4. Vær ikke sint på meg lenge av gangen, og sperr meg ikke inne som straff

5. Du har ditt arbeide, dine fornøyelser, dine venner. Jeg har bare deg

6. Snakk med meg. Selv om jeg ikke forstår ordene så blir jeg glad over å høre stemmen din

7. Husk at jeg aldri glemmer hvordan du er mot meg

8. Før du slår meg; Husk at tennene mine kan knuse hånden din, men jeg bruker ikke styrken min mot deg

9. Når du er irritert på meg fordi du har mye å gjøre, så tenk på at jeg kanskje er syk, eller at jeg er trøtt og lei meg

10. Ta deg av meg når jeg blir gammel

11. Vær hos meg når jeg har det vanskelig. Alt blir lettere å bære fordi jeg har deg - Jeg elsker deg!!!
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BokhjørnetBokhjørnet

Jeg vil fortelle om forfatteren Elizabeth George 
som har skrevet en kriminalserie. Det er 
vanskelig å plukke ut bare én bok for de er 
gode alle sammen.

Elizabeth George er født i 1949 i Ohio, men  
bor nå i California. Hun jobbet som engelsk-
lærer i mange år før hun tok det store spranget 
å bli forfatter på heltid. Hun debuterte med sin 
første kriminalroman i 1988 (Mørkets 
gjerninger), og det har nå blitt 18 bøker som 
alle er oversatt til norsk. 

Handlingen utspiller seg i idylliske landsby-
omgivelser i England. Hun er nøye med 
planleggingen og besøker mange landsbyer   
og snakker med befolkningen der for at alle 
detaljer skal bli så riktige som mulig.

Hovedpersonene i bøkene er førstebetjent 
Thomas Lynley og hans assistent Barbara 
Havers som jobber ved Scotland Yard. 
Han er velstående, dannet og sjarmerende,     
et virkelig motstykke til Barbara som er en 
uryddig, litt ufiks og til tider hissig liten kvinne. 
Hun har en total mangel på sosial finesse,   
men er en menneskekjenner og en skarp 
etterforsker.
Thomas er adelig med familiegods i Cornwall, 
men han trives ikke så godt i den rollen. 
Han liker seg bedre som etterforsker i   
Scotland Yard. 
Sammen utfyller de hverandre og er et radar-
par i etterforskningen. Vi blir godt kjent med 
livet deres både privat og på jobb.                    

Vi blir også godt kjent med vennene og 
kollegaene deres, som Lynleys gode venn 
Simon St. James som er rettsmedisiner og til 
god hjelp i vanskelige saker. Peter er broren til 
Thomas. Han har et narkotikaproblem, og de 
har et anstrengt forhold. 

Bøkene omhandler temaer som incest, 
mobbing, tvangsekteskap, narkotika og 
prostitusjon på en overbevisende måte.         
Det er selvfølgelig også med en god dose 
romantikk. Lynley har et godt øye til både 
Deborah og Helen som også er med i bøkene. 
Helen blir etterhvert hans kone. Havers har   
ikke vært like heldig med kjærligheten og er 
fremdeles singel. 

Bøkene er spennende og vanskelig å legge fra 
seg. De er skrevet slik at du ikke vet hvem som 
er den skyldige før helt på slutten. I hver bok er 
det en ny spennende kriminalsak som skal 
løses, men det er de samme hovedpersonene 
det handler om. 

Det skjer også mye i deres liv av sorger og 
gleder i de 18 bøkene, noe overraskende og 
noe dramatisk, men det skal jeg ikke røpe for 
nye lesere.

Bøkene til Elizabeth George er oversatt til over 
20 språk og mange av dem er filmatisert av 
BBC. Serien har også blitt vist på TV her 
hjemme. 

Jeg har lest alle bøkene som har kommet ut på 
norsk og gleder meg til neste bok. Hvis du er 
glad i god britisk krim, kan jeg anbefale hele 
serien, men bøkene kan også leses enkeltvis 
for det er en avsluttet sak i hver bok. 
Likevel vil jeg anbefale å lese dem kronologisk 
for å bli bedre kjent med hovedpersonene.  

Anne Berit Aunevik
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Margit Soelberg og Christian Sands StiftelseMargit Soelberg og Christian Sands Stiftelse
Kjære søster og bror

Ved Margit Soelberg og Christian Sands død ble det innen vår Orden i Oslo opprettet 
en stiftelse i deres navn. Denne stiftelsen har gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre 
som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Hvis du selv kunne ha behov for en økonomisk håndsrekning, eller vet om en søster eller bror 
som kunne trenge litt hjelp, ikke vær tilbakeholden, men la oss få vite om det. 

Det kan bevilges støtte til følgende:

• Rekonvalesensopphold
• Tannlege eller annen lege
• Briller, høreapparat osv.
• Husleie eller andre utgifter
• Tilskudd til drosje til/fra logemøter for søstre/brødre som ikke kan benytte offentlig                 

kommunikasjon.  

Styret i Stiftelsen vil behandle alle innsendte søknader fra medlemmer i Oslo-logene og gi 
bevilgning iht. gjeldende retningslinjer. Siste års selvangivelse vedlegges søknaden. 
Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt. 

Stiftelsens forretningsfører:

Inger Hasle
Jernbaneveien 101
1369 Stabekk
i.hasle@online.no
Mob. 95 14 68 93

Søknadsskjema fås ved henvendelse til forretningsfører eller til logenes sekretær.

Styrets medlemmer:

Verv Navn Loge

Leder Thore Fredrik Grüner Nr. 136 Millennium

Styremedlem Erling Nystuen Nr. 20 Fridtjof Nansen

Styremedlem Ellen From Nr. 1 Sct.a Sunniva

Varamedlem Greta Julie Tørseth Nr. 65 Teresa

Varamedlem Grethe Lindman Nr. 65 Teresa

Varamedlem Per Lægreid Nr. 10 St. Halvard

Oslo september  2017

Med søsterlig/broderlig hilsen
Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse

Thore Fredrik Grüner (sign)
leder 21
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Noen-og-førti Teresa-søstre møttes torsdag 12. oktober 2017 
til Klubbaften på Odd Fellow Seniorboliger i regi av Nevnd for 
Styrkelse og Ekspansjon. Temaet for kvelden var respekt, og 
jeg var bedt om å innlede. 
Som nybegynnere i det å utvikle respekt kan vi forholde oss  
til den gyldne leveregel: 

Du skal gjøre mot andre 
som du vil at andre skal gjøre mot deg

Så enkelt, og så vanskelig. Måten vi forholder 
oss til våre medmennesker på setter 
standarden for hvordan vi alle prater til og om 
hverandre - på jobben, i nabolaget, på nettet 
osv.

Forakt smitter og inviterer til mer forakt, 
baktalelser oppfordrer til mer baktalelse. 
Respekt viser veien for mer respekt, kjærlighet
avler kjærlighet! Vi er alle et produkt av vår tid 
og den verden vi lever i, men økt kunnskap og
vilje til utvikling bringer verden videre.
Respekt for andre starter med anerkjennelsen 
av at alle mennesker er like mye verdt. Det å 
respektere andre betyr ikke at du er enig i alt 
personen gjør eller sier, men at du aksepterer 
at personen er - eller tenker - annerledes enn 
deg selv. Det finnes vel mer enn én måte å 
gjøre ting riktig på?
Respekt for hverandre er en helt sentral verdi  
i et demokratisk samfunn. Respekt for hver-
andre skaper verdighet. Så hvorfor er det så 
vanskelig? 

Altfor ofte tråkker vi noen på tærne. Vi sier  
noe dumt, er ubetenksomme, bommer på 
humoren, vi får ikke med oss stemninger og 
oppdager ofte ikke at folk reagerer negativt på
det vi sier og gjør. Vi har to ører og en munn, 
likevel vinner altfor ofte munnen.  
I hverdagen bærer vi med oss vår egen 
«ryggsekk» med problemer og utfordringer, er 
nærtagende og utålmodige, vi tolker verden i 
vårt eget bilde og blir lett krenket. 
Når vi først tenker på respekt forbinder vi det 
kanskje ofte med noe vi ønsker å få.        
Hvem ønsker seg ikke bare «litt respekt» noen
ganger? 

Men respekt er ikke noe man «bare får» - man
må være, utføre og vise respekt før man kan 
få respekt tilbake. 

Respekt er en dyd, utviklet gjennom hardt 
arbeid - det er resultatet av en stor grad av 
bevissthet og selvinnsikt! Når vi har erfart og 
gjennomarbeidet smerten ved personlige 
krenkelser, kan dyden vokse frem og bli til en 
del av vår personlighet. 
Det betyr at måten du møter eller omtaler dine
medmennesker på er en gjennomtenkt 
handling. Man har tatt et valg angående hva 
slags person man har lyst til å være.

Vi jobbet i 4 grupper med temaene:

Respekt for 
følelser 
- egnes og andres
- du må tåle å 
kjenne dine egen 
følelser, da kan du 
gjenkjenne andres

Respekt for 
forskjeller
- det som er 
fremmed for oss 
kan virke 
skremmende og er 
ofte vanskelig å 
akseptere

Respekt for regler
- er det lettere å 
vise lite respekt for 
regler du ikke selv 
er enig i?
- trenger vi et nytt 
sett med «10 bud» 
i vår tid?

Selvrespekt
- janteloven
- selvrespekt gjør 
deg stolt av deg 
selv og den 
personen du er!

Det var en livlig og engasjert gjeng som 
diskuterte rundt bordene!

«Bestem deg for hvem du selv ønsker å være,
og øv deg hver dag på å være den personen. 
Lytt til andre. Observer. Vær tydelig, men 
vennlig. Tilgi heller enn å hevne deg.             
Si unnskyld. Vær takknemlig. Tilgi også deg 
selv - husk at ingen er perfekt! Vær litt grei 
med deg selv hver dag!»

Bente Irene

                22



Tøymykner gjør ikke bare klærne myke,                                        
men kan også brukes som rengjøringmiddel

Det høres kanskje rart ut, men tøymykner fungerer faktisk bedre enn vanlige rengjøringsmidler  
i enkelte tilfeller. Bare se disse syv tingene som kan skinne ved bruk av tøymykner.

Skitne vinduer? Null problem! Ha litt tøymykner i litt vann og alle dine sorger vil forsvinne. Ha 
litt på en ren klut og tørk bort skitten. Grumset på vinduene går bort på null tid. Etterpå vil de 
også være støvavstøtende. 

Tøymykner fjerner ikke bare støv fra klær, men fungerer også på tregulv. Bland det med varmt 
vann og bruk det når du mopper gulvet. Det holder støvet borte, samtidig som gulvet vil skinne 
som aldri før. At det lukter himmelsk skader heller ikke. 

Akkurat som med gulvet kan vann og tøymykner få frem gløden i møblene dine og gjøre dem 
motstandsdyktige mot støv. Spray blandingen på møblene og tørk med en klut eller et 
papirtørkle for å få det til å se nytt ut igjen. 

Tørt og skadet hår blir fort krusete. Spray på en cocktail av vann og tøymykner, og dette 
frisørtrikset vil gjøre håret ditt mykt, skinnende og velduftende. Tørk håret med håndkle etter å 
ha dusjet til det kun er litt fuktig. Kjør deretter på med blandingen før du lar håret tørke som 
vanlig. 

Tøymykneren gjør også underverker på dusjveggene. Bland med vann og skrubb med en 
svamp. Flekker og kalsiumavsetninger vil være ting som hører fortiden til. 

Er bilsetene dine møkkete? Ikke bruk vanlige og konsentrerte rengjøringsmidler. Bruk i stedet 
den nå velkjente blandingen av tøymykner og varmt vann. Du slipper også støt fra bildøren når 
du går ut av kjøretøyet. 

Funker fint på rustfritt stål også! Ha litt tøymykner på en klut du bruker til å pusse med.           
Etterpå kan du nesten se speilbildet ditt i det skinnende stålet.

Visste du at vaskemaskinen din er full av bakterier?
Løs problemet med en uventet ingrediens fra kjøkkenet

Vi stoler på at vaskemaskinen alltid gjør underverker og gir oss rene og pene
klær, men det vi sjelden tenker på er at også vaskemaskinen trenger en
ordentlig rengjøring nå og da for å kunne gjøre jobben sin.

For bare tenkt på hvor mye møkk den samler opp fra alle plaggene som vaskes. Selv om man 
gjerne skulle ønske det, forsvinner faktisk ikke alle bakterier - og når sant skal sies, så kryr det 
av dem i vaskemaskinen.

Det finnes et middel man kan kjøpe, men hvorfor bruke penger på dette, så kan du bruke 
samme middel som til oppvaskmaskinen - enten tablett eller pulver.

Legg det der du vanligvis legger vaskemiddel. Sett vaskemaskinen på 40 grader og kjør i gang!

Dette trikset kan du bruke omtrent hver tredje måned for å holde vaskemaskinen i god stand. 
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Matkroken             

Supre Supper

Varme supper som river litt i halsen - er det noe bedre når man kommer 
hjem fra en tur i regn og ruskevær? OG så er det så sunt!!!

Til begge suppene passer det godt med hjemmebakte rundstykker. 
Men husk: det er også gode å få kjøpt!!!

Gulrotsuppe

2 ss olivenolje
4 stk. sjalottløk
20 g fersk ingefær
2 stk. hvitløksfedd
½ fersk chilipepper
400 g gulrøtter
8 dl vann
1 terning grønnsaksbuljong
½ dl flytende margarin
Salft av ½ appelsin eller sitron.
Pepper etter smak
Koriander til pynt

Skrell og hakk løk og gulrøtter i terningstore 
biter. Skjell ingefær, hvitløken og chilipepper 
og finhakk eller riv dem. Varm oljen i en kjele 
og fres løk, hvitløk, chilipepper og ingefær til 
alt er mykt men uten farge. Tilsett gulrøtter, 
vann og buljong og la suppen småsurre i 
15-20 minutter til gulrøttene er myke. Rør 
suppen jevn med en stavmikser og tilsett 
flytende margarin og sitron/appelsinsaft. 
Pynt med koriander. 

Spinatsuppe

1 ss olje
1 stk. gul løk
2 stk. hvitløksfedd
250 g frossen spinat
4 dl vann
1 terning grønsaksbuljong
2 dl lett matfløte
1/2 ts malt muskatnøtt

Skrell og hakk løk og hvitløk i små biter. 
Varm oljen i en kjele og stek løk og hvitløk 
mykt. 
Tilsett resten av ingrediensene. 
Kok suppen i 10 min. og kjør den glatt med 
en stavmikser. Ønskes en tykkere konsistens, 
kutt opp en potet i småbiter og kok den 
sammen med suppen. 

Serveres med halve hardkokte egg. 
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Sekretærens side
Ny søster

5. oktober 2017 hadde vi gleden av å innvie én ny søster i vår loge:

Barbro Helena Lugnfors
Barbro vokste opp langt nord i Sverige, men flyttet etter hvert sydover       
og jobbet bl.a. for det Svenske Forsvarets FN oppdrag i Macedonia i 1996.  
Hun flyttet til Norge for drøyt 10 år siden - etter å ha truffet en nordmann 
som senere skulle bli hennes ektemann. Hun har utdannelse innen 
sikkerhet fra Försvarsskolan i Stockholm og jobber nå i Direktoratet for  
Forvaltning og IKT. Barbro er glad i å reise og ikke minst i å seile, og 
liker å lage god mat og treffe venner. 

Utmeldinger: Eva Karin Steira, Ragnhild Baarlid og Gro Bull er etter eget ønske utmeldt av 
     Ordenen 

Forfremmelser i Reb.loge nr. 65 Teresa
Det Gode Vennskaps Grad: Inger Marie Vold Zapffe

Endringer til medlemsboken

NAVN ADRESSE
Tine Austvoll Jensen Fornell 
Henriksen, Liv Berg Folke Bernadottes vei 43, 0862 Oslo

Nemnd for Omsorg
Inger Hasle (leder), Synøve Eikli Hendrichs (nestleder), Solveig Røed Solli, 
Kari Heidenreich Raa, Lillian Wikstrøm, Christine Milne Grieg, Berit Skrårudsether

Embedsmenn 2017-2019
Overmester Britt Eva Haaland

Undermester Kjersti Strøm Fjære

Sekretær Hege Lise Mathisen

Skattmester Elisabeth Strauman Frang

Ceremonimester Mona Fallentin

Kapellan Hanne Bødtker

Inspektør Elin Hansen

Indre Vakt Amalie Sveinsbø

Ytre Vakt Maj-Brith Franck Paulsen
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Jule-gjæsten
Det er hellig jul igjen
over by og dal og grænd!
Stille sne i skog og stræder
sænker tæpper og bereder
os en salig jul igjen!

Klare stjerner over sne -
der er sammenhæng i det!
Sneen selv er bygd av stjerner,
stjerneslør som vaaren fjerner
og lar solens vækster se!

Julens fryd er bygget ind
i et luftig himmelspind,
sne om væggen, himlen over
og fra skogene som sover
er et enormt træ tat ind!

For en sælsom julegjæst
klædt av mennesker til fest,
som vil elske det og dyrke
i dets grønne, enkle styrke
det de vil og haaper mest!

De vil se det som symbol
paa en salighet, en sol,
paa en snar og deilig sommer, -
paa det evige som kommer
vil de se det som symbol!

Se dets karske, rene krop!
Helt til stjernen i dets top
lover evighetens farve
to slags liv som vi skal arve!
Smyk dets grønne, rene krop!

Olaf Bull 
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